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Trabalhadores do Judiciário Federal vão participar 
das manifestações do Dia Nacional de Mobilização 
contra a Reforma Previdência e em Defesa dos Di-
reitos, programada para a próxima sexta-feira, 31.

Na data, já estão programadas manifestações con-
tra os ataques do Governo Temer aos direitos dos 
trabalhadores em cidades de todo o país. A intenção 
é fazer novamente um dia de grandes protestos e pa-
ralisações no Brasil, a exemplo do que aconteceu no 
dia 15 de março. 

“É importante continuarmos mobilizados porque 
o governo segue nos atacando e somente a nossa 
luta pode garantir que nossos direitos não sejam re-
tirados”, destacou Lynira Sardinha, servidora da JT 
Cubatão e diretora do Sintrajud.

Na plenária final do 8º Congresso do Sintrajud, 
realizado no último final de semana, os servidores 
aprovaram convocatorias e participações em todas 
as manifestações cuja organização seja democrática, 
que garantam o direito de fala e que mantenham o 
caráter contra as reformas.

No Congresso os servidores também aprovaram 

Nove centrais sindicais convocaram para 28 de 
abril uma greve geral, 28 anos após a última vez em 
que isso ocorreu no Brasil, com o objetivo de parar 
o país contra as reformas da Previdência e trabalhis-
ta e contra o projeto de terceirização aprovado pela 
Câmara dos Deputados.

A decisão reflete a crescente rejeição aos projetos 
do governo de Michel Temer. A aprovação da pro-
posta que permite a terceirização de todos os postos 
de trabalho teve forte influência nesse acordo entre 
as centrais. 

Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM), puseram em votação um projeto de 18 anos 
atrás, enviado ao Legislativo pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

A convocação da greve geral também foi impulsiona-
da pelas grandes manifestações do dia 15 de março con-

tra as reformas que reduzem direitos previdenciários. 
Os servidores do Judiciário Federal participaram 

dessas manifestações e reafirmaram, na federação 
nacional da categoria (Fenajufe), a disposição de 
ajudar a construir a greve geral para barrar a reti-
rada de direitos e as reformas Previdenciária e tra-
balhista. No 8º Congresso do Sintrajud, realizado 
no último final de semana, os servidores aprovaram 
por unanimidade o chamado à greve geral.

“A reforma da Previdência afetará os trabalha-
dores da iniciativa privada e do setor público do 
campo e da cidade, sendo mais cruel ainda com as 
mulheres, a partir da elevação da idade mínima de 
aposentadoria para 65 anos e a necessidade de 49 
anos de contribuição para garantir a integralidade 
da aposentadoria”, diz o texto de uma das propostas 
sobre esse tema aprovadas no Congresso.

Centrais convocam GREVE GERAL
Servidores do Judiciário Federal também vão às ruas, com os demais trabalhadores, para barrar a retirada de direitos

Servidores vão participar do 
Dia Nacional de Mobilização

Na sexta-feira, 31, acontecem
manifestações em todo o país 

por unanimidade o chamado para a construção da 
greve geral contra a terceirização e as reformas da 
Previdência e trabalhista.

Na opinião dos trabalhadores que participaram 
do Congresso, apenas com a construção da gre-
ve, que pare o país e leve milhões de trabalhado-

res para protestar nas ruas, será possível barrar 
os ataques do governo. “Temos como tarefa agora 
construir um dia 31 forte, com muita mobilização, 
e que seja mais um passo rumo à construção da 
greve geral”, afirmou Inês Leal, diretora do Sintra-
jud e servidora da JT.
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15 de março: manifestações como a da Avenida Paulista levaram multidões às ruas contra os ataques do governo Temer aos direitos dos trabalhadores


